
Zorgt voor lucht in uw leven

Gebruiksinstructie vernevelapparaat
PARI BOY Classic met LC sprint

•	 De onderdelen passen maar op één manier goed in 
elkaar.

•	 Let erop dat de onderdelen goed op elkaar aansluiten.

•	 Circa 5 tot 8 minuten (afhankelijk van druppelgrootte)

Voor een goede werking van uw vernevelapparaat is het belangrijk dat u deze op de juiste manier 
gebruikt. Houd u daarom aan de volgende instructies.

•	 Zit goed rechtop.
•	 Maak het klepje aan de bovenkant van de vernevelaar 

open, giet hierin de medicatievloeistof.
•	 Sluit het mondstuk goed rond de mond.
•	 Adem rustig en diep in, adem ontspannen uit.
•	 Plaats de mond niet over het uitademingsventiel van het 

mondstuk (blauw).
•	 Houd de vernevelaar horizontaal. 
•	 De behandeling is klaar als er geen nevel meer uit de 

vernevelaar komt.
•	 Er mag een kleine hoeveelheid medicijn in de verneve-

laar achterblijven.
•	 Bij een verlenging van de verneveltijd de vernevelaar 

grondig schoonmaken. 

In elkaar zetten

Vernevelen

Verneveltijd

Algemeen

•	 Volg de schoonmaakinstructies stipt op. (zie achterzijde)

Accu

•	 De accu werkt alleen op netstroom.
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Adem je te snel? Dan komt het PARI LC SPRINT PIF control 
systeem in actie! Dit is een geïntegreerde trainingstool die 
het aanleren van een effectieve inhaleer techniek onder-
steunt. Het PARI LC SPRINT PIF control systeem zorgt voor 
een weerstand, waardoor je gedwongen wordt anders te 
gaan ademen.



Zorgt voor lucht in uw leven

Schoonmaakinstructie vernevelapparaat
PARI BOY Classic met LC sprint

•	 1 x per week of bij zichtbare vervuiling afnemen met 
een vochtige doek.

Voor een goede werking van uw vernevelapparaat is het belangrijk dat u het goed schoonhoudt. 
Houd u daarom aan de volgende instructies.

•	 1 x per jaar vervangen.
•	 1 x per 2 weken controleren op vervuiling.

Schoonmaakinstructie compressor

Filter compressor

Schoonmaakinstructies vernevelaar 

Vernevelslang

•	 Wanneer er vocht in de slang zit, vernevelaar van de 
slang halen en compressor aanzetten, totdat het vocht 
uit de slang is geblazen.

Vervanging onderdelen

•	 Compressor 1 x per 5 jaar.
•	 Vernevelaar en slang 1 x per jaar.
•	 Westfalen Medical komt 1 x per jaar langs om de 

compressor te testen en het filter van de compressor 
te vervangen.

•	 Doe drie druppels afwasmiddel in handwarm leidingwa-
ter (40 graden).

•	 Dompel de vernevelaar gedurende 5 minuten onder.
•	 Borstel forse verontreiniging af.
•	 Spoel grondig af onder handwarm leidingwater.
•	 Laat de vernevelaar drogen op schone, pluisvrije thee-

doek.

Na elke behandeling: haal alle onderdelen uit elkaar.

1 x per dag: haal alle onderdelen uit elkaar.
•	 Breng een pan met ruim water aan de kook.
•	 Doe de onderdelen in de pan als het water kookt.
•	 De onderdelen mogen de bodem van de pan niet raken, 

dit in verband met smeltgevaar.
•	 Het water met de onderdelen 10 minuten laten doorko-

ken.
•	 Spoel de onderdelen daarna grondig af onder handwarm 

leidingwater.
•	 Laat de onderdelen drogen op een schone, pluisvrije 

theedoek.

Minimale schoonmaakinstructies vernevelaar

•	 Grondig afspoelen onder handwarm leidingwater.
Na elke behandeling: haal alle onderdelen uit elkaar.

1 x per week: alle onderdelen uit elkaar halen.
•	 Protocol met sop en grondig afspoelen.
1 x per dag: alle onderdelen uit elkaar halen.

•	 Protocol met uitkoken.

Er mag ook gebruik gemaakt worden van een magnetron-
sterilisator voor babyflessen!
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Pari BOY Classic


